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  في بساتین مدینة بغدادمسح لفطریات المایكورایزا المرافقة لجذور الحمضیات

  

  علي جبار عبد السادةوأسامة عبد اهللا علوان ، هادي مهدي عبود ، فالح حسن سعید 

  وزارة العلوم والتكنولوجیا/ دائرة البحوث الزراعیة وتكنولوجیا الغذاء

  

  الخالصة

ات في أربعة عشر موقعًا موزعة فـي منـاطق محـیط بغـداد لمعرفـة مسح حقلي لبساتین الحمضیتم إجراء 

، وتضـمن البحـث أخـذ عینـات مـن التربـة القریبـة مـن جـذور فیهـا علـى مـدار العـامكثافة تواجد فطریات المایكورایزا

  . سم ) 30–5( الحمضیات وعلى عمق 

فــي أغلـــب  Gigasporaو Glomusأوضــحت الدراســة التــي اســـتمرت لعــام كامــل ســـیادة الجنســین 

المواقع التي شملها البحث ولمعظم أشجار الحمضیات على الرغم من وجود الجنس األول بتردد أعلى من الجنس 

هو األكثـر تـرددًا ولكافـة أشـهر Glomus mosseaeأما على مستوى النوع فقد أظهرت النتائج أن النوع . الثاني 

/ سـبور ) 25،29،27( وبواقـع ) أیار ، تشـرین أولنیسان ،(هر السنة حیث سجل أعلى نسبة ظهور في أش

  .غرام تربة على التوالي 5

هـو األكثـر تكـرارًا وسـجل Gigaspora margaritaفكان النوع Gigasporaأما فیما یخض الجنس 

.غـرام تربـة علـى التـوالي 5/ سـبور) 9،10،9(وبواقـع ) ان ، أیـار ، تشـرین أولنیسـ(أعلى مستوى في أشـهر 

 Glomus fasciculatus ،Glomus destriticola ،Gigasporaفیمـــا أظهـــرت أنـــواع أخـــرى مثـــل

Calospora بنسب أقل .  

  

Survey of vesicular– arbuscular mycorrhizae (VAM) associated with 
citrus roots in Baghdad city

  

Usama A. Alwan , Hadi M. Aboud , Faleh H. Said and Ali J. Abdalsada
Agricultural and Food Technology Research Center/ Ministry of Science and 

Technology
  

Abstract
The results of isolation and identification of (VAM) Mycorrhizae with citrus 

roots in 14 locations around Baghdad city the predomance of Glomus and Gigaspora
genus in the most surveyed locations citrus trees , in spite of high frequency 
appearance of the first genus . The species Glomus mosseae , showed the high 
frequency occurrence throughout the year tightest occurrence in ( April , May and 
October ) at ( 27 , 29 and 25 ) spore \ 5gm soil respectively while the species 
Gigaspora margarita was the high frequency occurrence species beyond to the genus 
Gigaspora and recorded highest occurrence in ( April , May and October ) at ( 9 , 10 
and 9 ) spore \ 5gm soil respectively while another species like Glomus fasciculatus , 
Glomus destriticola and Gigaspora Calospora appeared in low percentages . 
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  المقدمة

ولها ] . 1[تعد فطریات المایكورایزا من األحیاء المجهریة المهمة جدًا والمتواجدة في منطقة تربة الجذور 

] 2[قابلیة كبیرة على القیام بوظائفها وباألخص تجهیز النبات بالعناصر الغذائیة في مدى واسع من التباین البیئـي 

على تجهیز النبات بالعناصر الغذائیة بل تتعـداها إلـى زیـادة تحمـل أي أن أهمیة فطریات المایكورایزا ال تقتصر . 

باإلضـافة ] . 4[فضًال عن معالجة حاالت التقزم وخصوصـًا فـي أشـجار الحمضـیات ] . 3[النبات لإلجهاد البیئي 

الت مــن خــالل منافســتها علــى المــواد الغذائیــة وزیــادة معــدل نمــو الشــت] 5[إلــى كــبح أحیــاء التربــة الممرضــة للنبــات 

من ناحیة أخرى تعد الحمضیات بأنواعها من أشجار الفاكهة ذات االعتماد الكبیر علـى فطریـات المـایكورایزا ]. 6[

وهـذا مـا تـم مالحظتـه مـن أن هنـاك ] . 7[في الحصول على متطلباتها من العناصر المعدنیة وخصوصًا الفسفور 

جار الحمضیات المزروعة فـي والیتـي فلوریـدا وكالیفورینـا العدید من أنواع فطریات المایكورایزا تكون مترافقة مع أش

وقـــد تـــم تســـجیل زیـــادة فـــي كافـــة معـــاییر النمـــو فضـــًال عـــن زیـــادة امتصـــاص العناصـــر الغذائیـــة مـــن قبـــل أشـــجار 

  ] . 8[الحمضیات المصابة بهذه األنواع 

معنویـة فــي كـل مــن إن تلقـیح شـتالت النــارنج النامیـة فــي تـرب كلســیة بفطریـات المــایكورایزا أحـدث زیــادة

مقارنــة بالشــتالت غیــر الــوزن الجــاف للمجمــوع الخضــري والجــذري ومعــدل النمــو ومحتــوى الكلوروفیــل فــي األوراق 

  . ]9[المصابة 

إن حركیة فطریات المایكورایزا وكثافة تواجدها على جذور أشجار الحمضیات اعتمدت على عدة عوامل 

كـذلك وجـد أن أفضـل ] . 10[اءة ونـوع فطریـات المـایكورایزا الداخلیـة منها درجة حرارة التربـة والمحـیط وشـدة اإلضـ

م وأعلــى نســبة تكــوین للخیــوط الفطریــة كانــت عنــد درجــة °30درجــة حــرارة لتكــوین التراكیــب الشــجیریة كانــت عنــد 

كما أن طول مدة وشدة اإلضـاءة] . 11[م °35وأعلى إنتاج لألبواغ كان عند درجة ] . 10[م °30–28حرارة 

  ] . 13[، ] 12[تحدث إصابة عالیة بفطریات المایكورایزا 

  

  المواد وطرق العمل

تم تنفیذ هذه الدراسة في أربعة عشر موقعًا لبساتین حمضیات منتشرة في ضـواحي بغـداد وهـي الطارمیـة 

عیــة والشــجیریة والراشــدیة والفحامــة والتــاجي وأبــو غریــب والمــدائن والــدورة وناحیــة الرشــید واللطیفیــة والخناســة والدر 

  . والتویثة والكرغولیة 

غـــرام تربـــة وجـــذور مـــع 250ســـم وبواقـــع ) 30–5( أخـــذ عینـــات مـــن تربـــة جـــذور الحمضـــیات علـــى عمـــق .1

الحــرص الشــدید علــى أن تشــمل العینــة جــذور دقیقــة وشــعیرات جذریــة ، وشــملت العینــة خمســة أشــجار فــي 

ت حیــث تــم تعلــیم هــذه األشــجار وأخــذ النمــاذج مــن ســنوا) 7–4( الموقــع الواحــد بأعمــار تتــراوح مــا بــین 

. تربتها بشكل دوري كل شهر ولكل المواقع المشار إلیها 

لتــر ، وتــم 5تــم فحــص كــل عینــة مــن عینــات التربــة والجــذور فــي المختبــر وذلــك بوضــع العینــة فــي وعــاء ســعة .2

ب ومـن ثـم سـر الخلیط إلى أن یتقة واحدة ویترك لتر ماء للعینة وتحریك الخلیط مدة ال تقل عن دقی3إضافة 

یصار إلى سـكب محتویـات الوعـاء مـن طـین وقطـع جـذور علـى سلسـلة مناخـل موضـوعة فـوق بعـض وذات 

تقنیــة وهــذه الطریقــة تــدعى ، مــایكرون علــى التــوالي ) 715، 250، 150، 45، 25( قیاســات مختلفــة 

یــتم فحصــها تحــت المجهــر الضــوئي تجمــع محتویــات كــل منخــل فــي أطبــاق بتــري ل] . 14[المناخــل الرطبــة 

Dissector Stereo Microscope إذ یـــتم وبمســـاعدة المجهـــر التقـــاط األبـــواغ ) 22× 3(بقـــوة تكبیـــر
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لیـتم ) 22× 2.5(من ثم یعاد فحصـه علـى قـوة تكبیـر المفردة أو العناقید البوغیة من األطباق لیتم حسابها و 

  . تشخیصها 

خیص فطریــات المــایكورایزا باالعتمــاد علــى المفــاتیح التصــنیفیة المعتمــدة تــم تشــ: تشــخیص فطریــات المــایكورایزا .3

]15 . [

  

  النتائج والمناقشة

سـنوات موزعـة ) 7–4( أظهرت نتائج المسـح المیـداني ألربعـة عشـر موقعـًا لبسـاتین حمضـیات بعمـر 

، حیــث تشــیر )1(بنســبة تفــوق بــاقي األنــواع ، شــكل Glomus mosseaeعلــى ضــواحي بغــداد تواجــد النــوع 

7، 6(النتائج الموضحة في هذا الشكل إلى أن هذا النوع ظهر في كل أشهر السـنة وبنسـب متباینـة حیـث سـجل 

  . غرام تربة 5/ سبور ) 6، 8، 25، 14، 9، 13، 17، 29، 27، 8، 

  

  ة في بساتین الحمضیاتعلى مدار السنGlomus mosseaeالتواجد الموسمي للنوع ) 1(شكل 

  

مــن هــذه النتــائج یتضــح أن هــذا النــوع مــن فطریــات المــایكورایزا ســجل تواجــدًا ملحوظــًا وكبیــرًا فــي كافــة 

المواقع التي شملتها الدراسة وعلى مدار أشهر السـنة ممـا یعطـي داللـة أكیـدة علـى أن هـذا النـوع متواجـد أكثـر مـن 

أن هذا الفطر متكیف أكثر من بقیة األنواع واألجنـاس األخـرى لتحمـل وقد یعود السبب إلى . عغیره في هذه المواق

(pH)الظروف البیئیة المتباینة من درجة حرارة وشدة إضاءة ودرجـة حـرارة التربـة والتبـاین فـي األس الهیـدروجیني 

  ] . 12[باإلضافة إلى عوامل التربة والمحیط األخرى 

على هذا النوع هـو أن نسـبة تواجـده مـع أشـجار الحمضـیات متباینـة مـن شـهر إلـى ومما یمكن مالحظته

/ سـبور ) 25، 29، 27( كانـت بمعـدل نسبة تواجـد ) نیسان ، أیار ، تشرین أول ( آخر ، إذ سجل في أشهر 

لنمــو غــرام تربــة علــى التــوالي ومــن المعــروف أن شــدة اإلضــاءة ودرجــة الحــرارة فــي هــذه األشــهر مناســبة جــداً 5

بینما لم یسجل في أشـهر . النباتات بصورة عامة مما یدل على أن الفطر یتفاعل بشكل إیجابي مع هذه الظروف 
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Gigasporaأمــا النــوع . غــرام تربــة ولكــل شــهر علــى حــدة 5/ ســبور6ســوى ) كــانون أول ، كــانون ثــاني ( 

margarita 2(الشكل . السنة فقد سجل هو اآلخر نسبة تواجد على مدار . (  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Gigasporaالتواجد الموسمي للنوع ) 2(شكل  margarita  

  

إن نسبة تواجد هذا النوع هي أقل بكثیر من النوع األول مما یعطي داللة على أن هذا النوع علـى الـرغم 

نــوع األول ومــع مــن تواجــده علــى مــدار العــام إال أنــه أقــل تكیفــا للظــروف البیئیــة وظــروف تربــة هــذه البســاتین مــن ال

نیســان ، أیــار ، (ذلــك فقــد ســجل تباینــا فــي نســبة ظهــوره علــى مــدار الســنة إذ ســجل أعلــى نســبة تواجــد فــي أشــهر 

غــرام تربــة علــى التــوالي ممــا یــدل علــى أنــه یتفاعــل بشــكل كبیــر مــع 5/ ســبور ) 9،10،9(بلغــت ) تشــرین األول

  .تربة غرام5/سبور 1هر كانون األول أكثر من الظروف المحیطة به أسوة بالنوع األول فیما لم یسجل في ش

باإلضــافة إلــى هـــذین النــوعین مـــن فطریــات المـــایكورایزا فقــد بــین المســـح المیــداني للمواقـــع التــي شـــملتها 

أیضا متواجد وفي قسـم مـن المواقـع ولكـن Gigasporaو   Glomusالدراسة أن هناك عدة أنواع تعود للجنسین

  ) .3شكل (م یتم رصدها في أغلب أشهر السنة الباقیة في بضعة أشهر من السنة ول
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  التواجد الموسمي ألنواع مختلفة من المایكورایزا في بساتین الحمضیات) 3(شكل 

  

(نسـب قلیلـة فـي أشـهر ظهر بGlomus fasciculatusمن خالل الشكل التوضیحي نالحظ أن النوع 

غـرام تربـة 5/ سـبور ) 2،3،1،1،2،2(بمعـدل تواجـد ) ران ، تشرین أول ، تشـرین ثـاني، أیار ، حزیآذار ، نیسان

إال األعداد اآلتیة من Glomus destriticolaلألشهر المشار إلیها على التوالي فیما لم یسجل الفطر من النوع 

لـم یسـجل فـي بـاقي غرام تربـة ولـنفس األشـهر علـى التـوالي وغـاب أو 5/ سبور ) 2،2،2،1،1،2(السبورات وهي 

فهــو األقــل تواجــدا مــن كــل األنــواع التــي تمــت مالحظتهــا فــي هــذه Gigaspora calasporaاألشــهر أمــا النــوع 

  .غرام تربة على التوالي 5/ سبور ) 2،2،1(وبمعدل ) ، أیار آذار ، نیسان (الدراسة إذ لم یتواجد إال في أشهر 

مـــایكورایزا لألنـــواع المشــار إلیهـــا تتواجـــد مـــع أشـــجار وبالنتیجــة خلصـــت هـــذه الدراســـة إلــى أن فطریـــات ال

الحمضــیات التــي تــم تغطیتهـــا فــي هــذه الدراســـة فــي كــل المواقـــع ولكافــة أشــهر الســـنة وأن اختلفــت نســبتها حســـب 

األنــواع واألجنــاس المختلفــة وقــد یعــزى هــذا التبــاین إلــى اخــتالف درجــة الحــرارة وطــول فتــرة وشــدة اإلضــاءة وكــذلك 

ونوعه وطرق الري وغیرها من عوامل التربة والبیئة وهي عوامل ثبت أنها على صلة مباشرة بكثافة طبیعة التسمید 

  .]13[كل نوع من أنواع هذه الفطریات 
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